Ondersteuning
Windows 7 stopt.

Voorkom onveilige
situaties.

Flexibel, veilig en praktisch.

Ondersteuning Windows 7 stopt. Solipsis staat voor u klaar.
Op 14 januari 2020 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows 7. Als u nog hardware heeft die Windows 7 gebruikt,
dan heeft dit voor u gevolgen. Vanzelfsprekend staan we voor u klaar!

Wat betekent het einde van de ondersteuning?

Gevolgen voor de applicaties?

Wanneer Windows 7 op 14 januari 2020 het einde van de

Ook moet niet vergeten worden te inventariseren wat de

ondersteuning bereikt, functioneert uw computer nog steeds,

consequenties voor de applicaties zijn. Kunnen deze omgaan

maar biedt Microsoft geen technische ondersteuning meer

met Windows 10? Dienen deze ge-upgrade te worden? En

bij problemen, komen er geen software-updates en worden

wat als de applicatieleverancier niet meer bestaat? Of de

ook geen beveiligingsupdates of bugfixes meer beschikbaar

applicatie ook niet meer ondersteund wordt?

gemaakt.
Samen met u bepalen we wat u nodig heeft om ook na
Hoewel uw device gewoon blijft werken, loopt u een groter

14 januari 2020 snel, veilig en betrouwbaar te kunnen blijven

risico op virussen en malware. Microsoft raadt ten zeerste aan

werken. Wij brengen een advies uit dat kan bestaan uit een

na 14 januari 2020 Windows 10 te gebruiken in plaats van

offerte voor hardware, een migratie naar Windows 10, het

Windows 7. De overgang naar Windows 10 kan ook tot gevolg

opnieuw beschikbaar maken van applicaties in de nieuwe

hebben dat hardware ge-update moet worden.

situatie, project management etc.

Wat is de aanpak van Solipsis?

Solipsis Werkplek

Naast het feit dat Microsoft op 14 januari 2020 stopt met

Wellicht is dit het moment voor u om ook te overwegen de

ondersteuning toetsen we of er ook nog andere dringende/

werkplek voortaan uit de cloud af te nemen. Denk dan aan

dwingende redenen zijn om de overstap te maken. Veel

de Solipsis Werkplek. Ook hierover informeren wij u graag.

gebruikte privacygevoelige webdiensten zoals bijvoorbeeld
telebankieren en overheidsdiensten zouden uit veiligheids-

Hoe snel kan dit geregeld worden?

overwegingen ontoegankelijk kunnen worden voor

Onze consultants staan paraat om het eerste gesprek met u

Windows 7-gebruikers.

op korte termijn, binnen een week, te voeren. Het vervolgtraject is afhankelijk van de inventarisatie en uw uiteindelijke

Voldoet de hardware?
Daarnaast is het belangrijk te bepalen of de hardware

wensen, maar is ook eerder een kwestie van weken dan
maanden.

geschikt is voor Windows 10. Sommige hardware wordt niet
meer ondersteund. Voldoet deze niet aan de eisen van het
nieuwe besturingssysteem, dan kan het gebeuren dat

Meer weten?

functies simpelweg worden uitgeschakeld. Is de grafische

Wilt u goed anticiperen op het einde van de ondersteuning

kaart bijvoorbeeld niet krachtig genoeg dan worden vele

van Windows 7? Bel (088) 599 16 08 of stuur een e-mail naar

grafische effecten uitgeschakeld.

info@solipsis.nl. Wij vertellen u er graag meer over.

Door Windows 10 op een snellere SSD-schijf te installeren

Over Solipsis Managed Services

en RAM-geheugen bij te plaatsen, kan met de bestaande

Met een goede IT-infrastructuur haalt u meer rendement

hardware snelheidswinst worden behaald. Toch is het advies

uit uw onderneming. Solipsis Managed Services biedt zowel

om niet al te veel geld te steken in hardware die economisch

pasklare oplossingen als maatwerk. U de business, wij de IT.

gezien al lang en breed is afgeschreven. Beter is dan in een
nieuwe machine te investeren.
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